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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Sindicato ameaça paralisar 
ônibus na próxima semana

Representante da categoria entregou pauta de reivindicações às concessionárias e aguarda pronunciamento das empresas

COMODIDADE

200 vagas de estacionamento rotativo serão
abertas hoje no centro de Mogi. Cidades, página 4

O Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Transportes Ro-
doviários de Mogi das Cruzes e Re-
gião declarou ontem que está em 
estado de greve por um período de 
72 horas, mas que poderá evoluir 
na próxima semana para uma pa-
ralisação do serviço. Os trabalha-
dores reivindicam reajuste salarial 
e garantia de direitos trabalhistas. 
Em comunicado assinado pelo pre-
sidente Felix Serrano de Barros, a 
entidade alega que foram protocola-
das as pautas de reivindicação para 
a data-base de reajuste dos traba-
lhadores para o mês de novembro, 
mas ainda não foram confirmadas 
reuniões para debate ou outra ma-
nifestação por parte das empresas.  
Cidades, página 5

Profissionais declararam estado de greve por um prazo de 72 horas; pedido inclui reajuste salarial e garantia de direitos trabalhistas

Mogi News/Arquivo
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Suzano

Cooperativa de catadores finaliza
primeiro módulo de capacitação

Parceria da Secretaria do Meio Ambiente com Sebrae e 

Emibra aprimora trabalho da Univence. Cidades, página 3
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A Prefeitura de Mogi aguarda 
para hoje a entrega das planilhas de 
custos de operação do Pronto-So-
corro da Santa Casa. O documento 
compõe o processo de negociação 
para a renovação do convênio para 
o setor de urgência e emergência. 
Cidades, página 4

PS da Santa Casa

CUSTOS 
DEFINEM 
RENOVAÇÃO



Quarta-feira, 24 de novembro de 20212 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

QUASE PRONTO
As obras do Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) para am-
pliação de redes de água no bairro 
Chácaras Guanabara avançam com 
o assentamento dos tubos na rua 
Goiás. Agora, é necessário aguar-
dar a finalização dos serviços para 
interligação ao sistema de distribui-
ção e posterior ligação dos imóveis 
à nova rede.

VAGAS DE EMPREGO
O Mogi Shopping atualizou o quadro 
de vagas de emprego, com diferen-
tes oportunidades para quem busca 
uma colocação no mercado de tra-
balho, como supervisor, coordena-
dor, gerente, consultor e outros car-
gos. Mais informações podem ser 
obtidas no Serviço de Atendimen-
to ao Cliente (SAC), que atende no 
número  (11) 4798-8800.

PROBLEMA NA TRIAGEM
A vereadora Inês Paz (Psol) fez crí-
ticas à recente reforma do centro de 
triagem de materiais recicláveis, lo-
calizado na Vila São Francisco, em 
Mogi das Cruzes. Segundo a verea-
dora, as esteiras ainda não estão de 
acordo com o fluxo de itens envia-

dos para a reciclagem, além da fal-
ta de dependências para alimenta-
ção dos funcionários.

DISCUSSÃO DO LIXO
A Câmara de Mogi realizou a Au-
diência Pública, na semana passa-
da, para discussão do projeto de Lei 
da Taxa de Conservação Ambiental, 
a infame “taxa do lixo”, que é de-
terminada pelo Marco Regulatório 
do Saneamento Básico em escala 
federal. Participaram do encontro 
os membros dos poderes Executivo 
e Legislativo, ONGs e a população 
como um todo. Todos empenhados 
em achar uma saída que não onere 
mais a população mogiana, a despei-
to das determinações da lei federal.

TABOÃO EM OBRAS
As obras de recuperação da estra-
da vicinal Taboão do Parateí de-
vem ter início amanhã. Orçada em  
R$ 16.742.503,87, a intervenção be-
neficiará 20 quilômetros da vicinal 
Taboão do Parateí, São Bento do 
Lambari, Arthur Cytrynowics, liga-
ção da SP-88 à BR-116 (Via Dutra), 
entre os municípios de Mogi das 
Cruzes e Santa Isabel, e deve du-
rar 17 meses.

•••
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CONTRACAPAEDITORIAL

Alerta à violência

D 
entre os temas mais tratados na 
sociedade e que merecem mudan-
ças culturais e comportamentais, 
a atenção à mulher é, sem dúvida, 

uma das mais visíveis conquistas ao longo 
dos anos. Ainda há muito o que ser feito, 
como uma maior participação na política, 
em cargos de alto escalão em empresas e no 
esporte, mas é indiscutível que a entrada da 
mulher no mercado de trabalho foi avassa-
ladora nas últimas décadas. Por outro lado, 
a problemática da violência ainda é um dos 
casos mais sérios e antigos da sociedade.

O Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH) divulgou o 
balanço de dados sobre a violência contra 
a mulher recebidos pelos canais de denún-
cia do governo federal. Ao todo, em 2020, 
foram 105.671 denúncias, tanto do Ligue 
180 (central de atendimento à mulher) e 
do Disque 100 (Direitos Humanos). Ação 
igualmente importante, a Patrulha Maria 
da Penha vem sendo responsável por pedi-
dos de medidas protetivas contra violência 
doméstica que, por sinal, caíram 19,7% nas 
cinco cidades mais populosas do Alto Tietê 

em 2020, no comparativo com o total regis-
trado em 2019. A diferença pode representar 
um aumento da subnotificação de casos, fato 
preocupante. Mogi, Itaquá, Suzano, Ferraz 
e Poá encerraram 2020 com 1.575 solicita-
ções de medidas protetivas, enquanto que 
em 2019 foram 1.963 pedidos.

Ainda falta muito para se chegar mais 
próximo do ideal. Infelizmente, os núme-
ros ainda saltam aos olhos. Mas, há a visão 
do copo meio cheio, e essa diz respeito às 
conquistas das últimas décadas. Celebrado 
no dia 8 de março, o Dia Internacional da 
Mulher foi organizado em 1909, em Nova 
York, em uma jornada de manifestação pela 
igualdade de direitos civis e em favor do voto 
feminino. Desde então, houve muitas me-
lhorias, que respingaram no Brasil, mesmo 
que a passos lentos. Mas as inúmeras vitó-
rias nessa árdua caminhada em batalha por 
direitos iguais devem ser celebradas. Basta 
comparar o momento atual com o cenário 
vivido pela mulher há 50 anos. Por bem, na 
contramão de inúmeros pensamentos retró-
grados em pleno 2021, temos motivos para 
comemorar.

Não sou daqueles que de-
sejam entrar em uma máqui-
na do tempo e viver em outra 
época, mas gostaria que as 
ideias de futuro que algumas 
pessoas de certas épocas ali-
mentaram estivesse mais pre-
sente na realidade hoje vivi-
da. O que sinto é que fomos 
deixando coisas importantes 
pelo caminho e passamos a 
acreditar que nosso destino, 
aquele ponto no qual tudo será 
lindo, maravilhoso, pode ser 
realizado por valores duvido-
sos, por serem fátuos.

Não se trata de fazer mal 
juízo da modernidade, de 
não buscar compreender os 
novos tempos, os interesses 
que hoje movem os jovens e 
uns tantos adultos. Trata-se 
de pensar o quanto estamos 
perdendo o substrato comum 
que justificou, desde sem-

Ah! Esse passadismo confesso!

ARTIGO
Raul Rodrigues

pre: viver-se em coletividade! 
Tornamo-nos um amontoado 
de indivíduos sobrevivendo 
em um espaço hobbesiano 
no qual, diariamente, quem 
for mais astuto ou mais feroz 
consegue trazer alimento para 
casa. Quanto ao espaço públi-
co, de ágora virou arena e o 
Outro tornou-se o cara com a 
arma apontada pro seu nariz, 
o leão feroz e faminto que não 
é mau, mas que precisa viver 
e você é a única chance dele.

Tornamo-nos átomos sem 
direção ou finalidade, reduzi-
dos à nossa natureza, sem ne-
nhum polimento ou acessório. 
E ainda acreditam, muitos ao 
nosso redor, que há uma ideia 
de sucesso nesse modelo. A 
única forma de “se dar bem”!

Os gregos diriam: é um 
modelo de vida idiota, no 
qual se vive voltado não para 

o usufruto da nossa possibili-
dade criativa, mas para a re-
petição do ritual do consumo 
do tempo e da energia vital, 
até que se sofra uma doença 
qualquer, ou uma violência 
vinda do ódio que essa mes-
ma situação fomenta, e tudo 
termina. Sem obra, sem uma 
linha indicando um caminho 
para ser retomado por ou-
tro, que chega ao mundo e 
que poderia ir fazendo desse 
mundo, na tessitura de lento 
e delicado trabalho coletivo, 
um lugar melhor.

Para os que me consideram 
sonhador, não sou daqueles 
que culpam os outros e se 
isentam das responsabilida-
des. Em minha defesa, perce-
bo até onde vai essa roda viva 
suicida do animal laborans.
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A Câmara Municipal de 
São Paulo aprovou no dia 11 
de novembro a Reforma da 
Previdência do funcionalismo 
público. O projeto, de auto-
ria do prefeito Ricardo Nunes, 
recebeu 37 votos favoráveis 
e 18 contrários. Por se tratar 
de projeto de emenda à Lei 
Orgânica (PLO), o texto não 
precisa ser sancionado pelo 
Executivo e deve entrar em 
vigor em 120 dias.

Os servidores públicos mu-
nicipais que se manifestavam 
contra a Reforma sentiram o 
peso da truculência de guar-
das civis e militares. Servidores 
foram atingidos por balas de 
borracha, sprays de pimenta e 
bombas de gás lacrimogêneo.

A situação é semelhante a 
que foi vivenciada pela Apam-
pesp durante a votação da 
Reforma da Previdência esta-
dual na Alesp, em março de 
2020. Na ocasião, a Tropa de 
Choque atingiu com sprays 
de pimenta e balas de bor-
racha os professores da ativa 

Péssimo exemplo

ARTIGO
Walneide Romano

e aposentados, entre outras 
categorias do funcionalismo, 
que simplesmente lutavam 
por uma aposentadoria digna.

A exemplo do que vem 
ocorrendo há mais de um 
ano no Estado, a Prefeitu-
ra passará a cobrar a con-
tribuição previdenciária de 
aposentados e pensionistas 
do município que recebem 
abaixo do teto do INSS que 
é de R$ 6.433,57. O confis-
co será escalonado de acor-
do com a faixa salarial, com 
alíquotas que vão de 14% a 
22%. O pretexto também é o 
mesmo usado pelo governo: o 
suposto déficit previdenciário. 
A Prefeitura alega um rombo 
de R$ 171 bilhões.

Ao passo em que joga nas 
costas dos servidores o peso 
da má administração das fi-
nanças, há poucas semanas a 
mesma Câmara aprovou um 
aumento de 30% nos salários 
dos cargos comissionados, 
incluindo os secretários mu-
nicipais. O prefeito será con-

templado com um aumento 
ainda mais generoso, de 46%.

Isto mesmo, ao passo em 
que servidores com salários 
achatados e que já contribuí-
ram durante toda uma vida 
precisarão pagar duas vezes 
pela Previdência, com alíquo-
tas exorbitantes, os demais se 
refestelam amparados por ar-
gumentos frágeis e, em mui-
tos casos, inconstitucionais.

Sob a justificativa de que 
a Reforma da Previdência 
aprovada em 2019 no âmbito 
federal determinou que regi-
mes próprios de Previdência 
precisam ser autossustentá-
veis, o Estado de São Paulo 
e o município seguem a pior 
das cartilhas ao empurrar 
para o precipício servidores 
aposentados e pensionistas, 
sem direito a qualquer reco-
nhecimento e ao tão mereci-
do descanso. Aos chefes de 
Executivo e aos deputados 
e vereadores que aprovaram 
estas aberrações, manifesta-
mos o nosso repúdio.
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Cooperativa de catadores conclui
primeiro módulo de capacitação
Parceria da Secretaria de Meio Ambiente com Sebrae e Emibra visa o aprimoramento do trabalho da Univence

SUSTENTABILIDADE

Suzano - A Secretaria de 
Meio Ambiente, em parceria 
com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-SP) e com 
a Emibra, promoveu ontem 
a cerimônia de encerramento 
do primeiro módulo de capa-
citação proposta às famílias da 
Cooperativa de Trabalho em 
Reciclagem Unidos Vencere-
mos (Univence). A formação 
garantiu conhecimento sobre 
empreendedorismo por meio 
de temas estratégicos, como 
marketing e gerenciamento 
de projetos, com o objetivo 
de aprimorar o serviço de-
sempenhado e assim gerar 
mais oportunidade de renda 
e produtividade.

A solenidade foi realizada 
no Anfiteatro Orlando Dige-
nova, no Centro de Educação 
e Cultura Francisco Carlos 
Moriconi, e prestigiada pela 
primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade de Suzano, Larissa 
Ashiuchi; pelo vice-prefeito e 
secretário de Cultura, Walmir 

Univence é formada por 13 famílias atuantes na Central de Triagem do Jd. Colorado

Pinto; pelo secretário de Meio 
Ambiente, André Chiang; 
pelo diretor-superintendente 
do Sebrae-SP, Wilson Poit; 
pela gerente do escritório 
regional do Sebrae-SP no Alto 
Tietê, Gilvanda Figueroa; e 
pelo CEO da Emibra, Danilo 
Braghiroli.

A capacitação durou cerca 
de dez meses, com início ainda 
em 2019 e superando os de-
safios impostos pela pandemia 
da Covid-19 para que fosse 
finalmente concluída agora. 

“Ao todo, a Univence conta 
com 13 famílias batalhadoras 
que se dedicam ao serviço de 
coleta seletiva na Central de 
Triagem do Jardim Colorado. 
Ficamos extremamente felizes 
em contar com essa parceria 
que garante reconhecimento 
e mais dignidade à atividade 
exercida pelo grupo”, expli-
cou Chiang.

Já o diretor-superintendente 
do Sebrae-SP parabenizou 
o empenho da turma e re-
forçou a importância da ca-
pacitação. “Queremos levar 

para a cooperativa todo o 
conhecimento e expertise 
que temos na área de gestão 
de negócios para que possa 
cada dia mais evoluir seguindo 
preceitos do empreendedo-
rismo”, destacou Poit.

Emocionada, a presidente 

da Univence, Ingrid Brum, 
agradeceu a oportunidade 
em nome dos demais cole-
gas, que também estiveram 
presentes na cerimônia. “A 
formação hoje nos dá uma 
outra visão, com resulta-
dos concretos mediante o 

conhecimento adquirido. Aos 
poucos conseguimos traçar 
novos projetos internos e 
enxergar com mais nitidez 
nossos objetivos enquanto 
cooperativa”, disse.

A primeira-dama Larissa 
Ashiuchi destacou que o 

incentivo à autogestão é 
fundamental. “Acredito que o 
nosso papel enquanto agentes 
públicos é dar oportunidade 
e mostrar o caminho para 
a transformação. Não tem 
nada mais bonito do que 
ver essa evolução acontecer, 
com a força de vontade de 
cada um em querer dar certo. 
A Prefeitura de Suzano não 
mede esforços em buscar 
parceiros dispostos a nos 
ajudar nesta missão, como é o 
caso do Sebrae e da Emibra”, 
afirmou.

O evento ainda contou com 
as presenças dos secretários 
Alex Santos (Governo) e Sa-
muel Oliveira (Manutenção 
e Serviços Urbanos), do ve-
reador Márcio Alexandre de 
Souza, o Márcio Malt, que é 
presidente da Comissão Per-
manente de Política Urbana 
e Meio Ambiente da Câmara 
de Suzano, e do assessor 
parlamentar Roger Maso, 
que estava representando 
o vereador Marcel Pereira 
da Silva, o Marcel da ONG.

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Emenda de R$ 300 mil vai 
reequipar frota veicular
Itaquá - A Defesa Civil 
ampliará sua frota veicular e 
fará a aquisição de materiais 
para o atendimento das 
ocorrências após ser con-
templada por uma emenda 
parlamentar no valor de R$ 
300 mil na semana passa-
da. Os investimentos vão 
garantir mais praticidade 
na prevenção de riscos e 
pronta resposta operacional.

“A partir do ofício e da 
solicitação em emenda, a 
Defesa Civil do Estado de São 
Paulo executará a licitação 
e nos enviará uma planilha 
para selecionarmos os itens 
e a quantidade necessária 
dos equipamentos”, contou o 
coordenador da Defesa Civil 
de Itaquá, Anderson Silva.

Serão adquiridas três via-
turas e equipamentos que 
atendem as necessidades 
diárias como bote inflável, 
kit de combate a incêndio e 
motosserra. “Com a aquisição, 
os agentes da Defesa Civil 
poderão desempenhar com 
mais precisão e agilidade as 

Defesa Civil

ações já desenvolvidas para 
a nossa gente”, finalizou o 
prefeito Eduardo Boigues.

Integração
Representantes das se-

cretarias de Finanças, Ad-
ministração e do Centro de 
Processamento de Dados 
(CPD) se reuniram com uma 
empresa de administração 
pública para tratar sobre 
as adequações necessárias 
para a implantação do 

Sistema Único e Integrado 
de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e 
Controle (Siafic).

O encontro teve o objetivo 
de entender a aplicabilidade 
do software que deve ser utili-
zado pelos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário com 
compartilhamento da base 
de dados e integração dos 
sistemas estruturantes, como 
de recursos humanos e de 
patrimônio, por exemplo.

Três viaturas serão adquiridas com a verba aprovada

Divulgação

Walneide Romano é pedagoga, 
professora de História e Geografia 
e presidente da Apampesp.



cidades Quarta-feira, 24 de novembro de 20214 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

MatériaOrta ditil utus oc 
ocae et? Cam ia Seridie

Mogi aguarda planilhas de
custos do PS da Santa Casa
Compromisso faz parte das negociações para a repactuação do convênio de serviços no setor

SAÚDE

Mogi - A Prefeitura aguarda 
para hoje a entrega das 
planilhas de custos de ope-
ração do Pronto-Socorro da 
Santa Casa de Misericórdia 
do município. A entrega 
do levantamento compõe 
o processo de negociação 
entre a municipalidade e a 
entidade filantrópica para 
a renovação do convênio 
para o setor de urgência e 
emergência.

A entrega faz parte dos 
compromissos acertados 
entre as partes no dia 18 
de novembro, quando re-
presentantes da Prefeitura e 
da Santa Casa se reuniram 
para definir os ajustes téc-
nicos para a repactuação do 
convênio, que tem validade 
até o dia 28 de dezembro.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde na 
ocasião, foi reiterado o 
pedido de comprovações 

de itens solicitados como 
medicamentos, remoções, 
exames e insumos utiliza-
dos pelo Pronto-Socorro, 
para estudar as despesas 

e serviços prestados na ci-
dade. Atualmente, o valor 
repassado pelo município 
ao hospital filantrópico é de 
R$ 1,241 milhão por mês, 

sendo que a solicitação é de 
R$ 3,660 milhões mensais.

Questionada pela repor-
tagem, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes afirmou que 

aguardará para hoje o envio 
das planilhas, para realizar 
os devidos estudos, e que 
o município realizará uma 
nova reunião na próxima 
segunda-feira. “A Santa 
Casa presta um serviço de 
extrema importância para 
a nossa cidade, e por isso 
podem contar sempre co-
nosco”, afirmou na semana 
passada a então prefeita em 
exercício Priscila Yamagami 
(Pode).

A direção da provedoria 
da Santa Casa de Misericór-
dia de Mogi das Cruzes foi 
procurada pela reportagem. 
Até o fechamento da matéria 
não foi encaminhada resposta 
sobre seu posicionamento em 
relação às negociações entre 
a Prefeitura e a entidade 
mantenedora, confirmação 
do envio das planilhas ou 
sobre assuntos relaciona-
dos ao funcionamento do 
Pronto-Socorro na unidade 
hospitalar.

Andre Diniz

Segundo a Saúde, foi reiterado o pedido de comprovações para avaliar despesas

Mogi News/Arquivo

Entra em operação hoje
regime temporário de vagas
Mogi - Começa hoje o novo 
sistema temporário de vagas 
para estacionamento na re-
gião central da cidade, com 
duração até o dia 15 de ja-
neiro de 2022. As novas 200 
vagas na área central serão 
direcionadas para clientes 
de lojas durante o período 
de compras natalinas e da 
Black Friday, que acontece 
nesta sexta-feira.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi, as novas 200 vagas - 77% 
a mais do que foi oferecido 
em 2019 - serão compostas 
em dois tipos: vagas para 
estacionamento durante todo 
o dia e vagas para utilização 
entre 19 horas e meia-noite, 
quando as lojas funcionarão 
em horário estendido.

As vagas em tempo in-
tegral serão concedidas na 
rua Coronel Souza Franco 
(entre as ruas Capitão Ma-
noel Caetano e Presidente 
Rodrigues Alves); na rua 
Tenente Manoel Alves dos 
Anjos (entre as ruas Major 
Silvio de Miranda e Barão de 
Jaceguai); na rua Braz Cubas 
(entre a rua Coronel Marcolino 

Estacionamento rotativo

Paiva e a avenida Voluntário 
Fernando Pinheiro Franco) 
e na rua Major Arouche de 
Toledo (entre as ruas José 
Bonifácio e Senador Dantas).

A autorização para esta-
cionamento noturno será 
concedida nas ruas José 
Bonifácio (entre as ruas Ma-
jor Arouche de Toledo e Dr. 
Deodato Wertheimer) e na 
rua Braz Cubas (entre a 
avenida Voluntário Fernando 
Pinheiro Franco e rua Barão 
de Jaceguai).

Para a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e Inovação, a liberação de 
vagas ajuda a alavancar as 
compras no comércio local, 
que espera aumento de até 
8% neste ano em compara-
ção ao último período. Para 
aumentar a comodidade dos 
compradores, a Prefeitura 
também fará a intensificação 
do policiamento na região 
central, com equipes da 
Guarda Municipal de da 
Polícia Militar. (A.D.)

Vagas serão para compras natalinas e Black Friday

Arquivo/Mogi News

Suzano - O 9º curso de 
Promotoras Legais Populares 
(PLP) oferece no mês da 

“Consciência Negra” uma 
explanação sobre o tema, 
conduzida pela coordena-
dora do Geledés – Instituto 
Mulher Negra, Maria Sy-
lvia de Oliveira.  A aula, 
promovida pelo Serviço 
de Ação Social e Projetos 
Especiais (Saspe) e com-
partilhada ontem, pode ser 
acompanhada no canal “TV 
Prefeitura de Suzano” (bit.
ly/TVPrefeituradeSuzano).

A escolha do assunto faz 
alusão ao Dia da Consciência 
Negra, celebrado em 20 de 
novembro, e promove uma 
ampliação na percepção da 
história da cultura africana, 
das lutas do povo e sobre 
o racismo estrutural.

Apresentado pela advogada 
e mestranda no programa de 
Pós-Graduação em Huma-
nidades, Direitos e outras 
Legitimidades – Diversitas 
na Universidade São Paulo 
(USP), o conteúdo começa 
com a questão da escolha 
da data e a importância dela 
para o movimento.

Conteúdo 
marca o mês 
das Promotoras 
Legais

Consciência Negra

4798-5143
MAIS INFORMAÇÕESLeve sua doação no Fundo Social, 

no primeiro andar do prédio sede 

da Prefeitura de Mogi das Cruzes

ONDE DOAR?

SEJA A ALEGRIA
NO NATAL DE QUEM
MAIS PRECISA!

Participe da campanha Natal de Sorrisos para 
transformar a vida de centenas de crianças.

NOVOS OU USADOS EM BOM ESTADO

DOE BRINQUEDOS

e como você pode ajudar nessa campanha?
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Trabalhadores rodoviários
declaram estado de greve
Possibilidade de paralisação da rede de transporte público é estudada para a próxima semana

TRANSPORTES

Mogi - O Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas 
de Transportes Rodoviários 
de Mogi das Cruzes e Região 
declarou ontem que está em 
estado de greve por um pe-
ríodo de 72 horas, mas que 
poderá evoluir na próxima 
semana para uma paralisação 
do serviço no município. Os 
trabalhadores reivindicam o 
reajuste salarial e a garantia 
de direitos trabalhistas para 
a categoria.

Em comunicado assinado 
pelo presidente Felix Serrano 
de Barros, distribuído ontem, 
a entidade sindical alega 
que foram protocoladas as 
pautas de reivindicação para 
a data-base de reajuste dos 
trabalhadores - motoristas, 
cobradores, técnicos e demais 
profissionais - para o mês 
de novembro, mas ainda 
não foram confirmadas re-
uniões para debate ou outra 
manifestação por parte das 
empresas, e que o estado 
de greve foi aprovado em 
assembleia realizada com os 
trabalhadores do primeiro 
turno. “Foi aprovada a pauta 
e a autorização para a dire-
toria representar a todos em 
caso de greve ou dissídio”, 
informou em nota.

O líder sindical Reginaldo 
Paccini realizou na tarde de 
ontem uma manifestação 
no Terminal de Ônibus da 
Estação Estudantes em Mogi 
das Cruzes, com o intuito 
de informar a população e 
mobilizar os trabalhadores 
da categoria. “Enfrentamos 
a pandemia, fomos uma das 
categorias que não pararam, 
perdemos amigos e colegas 
de profissão. Perdemos tam-
bém poder aquisitivo. As 
empresas querem reduzir 
nossos salários e nossos 
benefícios”, afirmou.

Segundo Paccini, o sin-
dicato seguirá em estado de 
greve até a próxima semana, 
quando vence o prazo para 
que as empresas do transporte 
público possam se manifestar 
e iniciar as negociações do 
reajuste salarial e de benefícios 
da categoria. “Seguimos e 
estamos seguindo todos os 
protocolos para respaldo 
jurídico nesta questão. Caso 
não haja nenhuma resposta, 
tomaremos as medidas ca-
bíveis para a paralisação e o 
protesto por nossos direitos. 

Andre Diniz

Não iremos abrir mão do 
nosso direito por reajuste 
salarial pela inflação e as 
perdas causadas pela pan-
demia”, concluiu.

A última paralisação do 

transporte coletivo na cidade 
de Mogi das Cruzes aconteceu 
em junho de 2019, como 
parte da mobilização nacio-
nal realizada pelas centrais 
sindicais contra a proposta 

de reforma da Previdência 
pelo governo federal, que 
na época recebeu adesão 
dos ferroviários, professores 
do ensino público estadual, 
dentre outras categorias.

Profissionais do transporte reivindicam reajuste salarial e direitos trabalhistas

Mogi News/Arquivo

Mogi - Nesta semana, foi 
retomado integralmente o 
funcionamento dos equipa-
mentos da rede de serviços 
socioassistenciais voltados 
ao atendimento de crian-
ças, adolescentes, pessoas 
com deficiência e idosos. 
O retorno foi possibilitado 
pela melhoria nos índices da 
pandemia da Covid-19 e pela 
imunização dos profissionais 
da assistência social com pelo 
menos duas doses da vacina 
e se oficializou por meio da 
instrução normativa 07, de 16 
de novembro, que estabeleceu a 
volta da oferta de atendimento 
presencial com capacidade 
integral e sem protocolo de 
distanciamento nos serviços 
ofertados pelas organizações 
da sociedade civil parceiras 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.  

Esta, portanto, foi a mais 
recente medida adotada pela 
Secretaria de Assistência So-
cial no âmbito das restrições 
impostas pela pandemia da 
Covid-19. Desde que a situa-
ção se estabeleceu, em março 
de 2020, a Semas foi eleita 
como Secretaria prioritária, 
uma vez que tem como prin-
cípio a garantia dos direitos 
essenciais da população mais 
vulnerável. Por isso, não houve 
interrupção no funcionamen-
to da Secretaria e em seus 
equipamentos de execução 
direta, porém nos serviços 
de convivência foram feitas 
adequações e a modalidade 
remota foi adotada, visando 
preservar a saúde de todos. 

Para garantir que o processo 
de retomada do atendimento 
presencial fosse feito da melhor 
maneira possível, a Secretaria 
elaborou, com a orientação 
técnica da Vigilância Sanitária 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e a participação dos 
profissionais da rede, os Pro-
tocolos Sanitários para todos 
os serviços socioassistenciais. 
A partir das diretrizes oficiais 
de prevenção, todas as orga-
nizações puderam adequar 
seus espaços físicos e adquirir 
materiais e equipamentos de 
proteção individual para as 
equipes e pessoas que são 
atendidas nos serviços. 

O cumprimento dos pro-
tocolos sanitários pelas 15 
organizações que ofertam 
serviço de convivência para 
crianças e adolescentes foi 
acompanhado e validado 
pela comissão de vistorias, 
constituída pela Secretaria 
de Assistência Social, sendo 
composta por técnicos do 
poder público e das próprias 
organizações parceiras.

Serviços 
socioassistenciais 
retomam ações 
presenciais

Atendimento

Mogi - Na tarde de ontem, 
autoridades, educadores, alunos 
e a comunidade participaram 
do evento que marcou o início 
das atividades dos CEIMs 
(Centros de Educação Infantil 
Municipal) Vereador José 
Marcos Gonçalves e Professora 
Leila de Queiroz Beneforti, 
em Jundiapeba. As unidades, 
com recursos sustentáveis, 
possuem dois berçários, sete 
salas e áreas administrativa e 
pedagógica. “Valorizo e acre-
dito no trabalho das entidades 
subvencionadas. Vamos manter 
esse trabalho e avançar cada 
vez mais”, afirmou o prefeito 
Caio Cunha (Podemos).

Creches iniciam 
atividades
no distrito de 
Jundiapeba

Educação

NÃO 
SEJA UM

ECONOMIZE 
ÁGUA PARA NÃO 

FALTAR.
CONTAMOS COM A 

SUA AJUDA!

ALGUMAS DICAS PARA NÃO SER UM ZÉ MOIADO!

Tome banhos rápidos

Feche a torneira ao 

escovar os dentes 

Utilize o balde para 
lavar o carro

Ligue a máquina de lavar 
com o equipamento cheio

Feche a torneira ao 

ensaboar as louças

Use regador para molhar 

as plantas

Pegue a vassoura para 
limpar a calçada

Sempre que possível, 

reutilize água

Não faça do vaso 
sanitário uma lixeira



Whatsapp: 96858-3924
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Zé Felipe não quer mais jogar futebol por estar com medo de machucar 

alguém, como aconteceu com seu irmão.

GLOBO, 17H55

Malhação
Ernesto explica a Gael por que trocou os exames de DNA. Pedro se desespera 

por não conseguir falar com Karina.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Zayla e Tonico se beijam. Tonico instala Zayla no cassino de Quinzinho. Pilar 

cuida de Luísa, que sofre com a recusa de Dominique em vê-la. Guebo tenta 

conversar com Zayla, que afasta o amigo. Lupita acredita que Vitória está 

apaixonada por Quinzinho.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Nedda sugere que todos pensem nos momentos felizes que tiveram com 

seus entes queridos. Os familiares veem na TV que Guilherme, Paula e 

Neném foram resgatados e vibram com a notícia. Tina e Tigrão descobrem 

que sua família está viva. 

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Christian/Renato fi ca impactado com a notícia de que é pai de Luc e pede 

a Maria Fernanda para conversar melhor. Bárbara critica Santiago pela 

sua falta de atenção e compreensão com Nicole. Antes de conhecer Luc, 

Christian/Renato pede a Maria Fernanda um tempo para que Bárbara possa 

digerir a perda do fi lho.

RECORD, 21H

A Bíblia
Abel demonstra bondade, enquanto Caim o oposto. Caim e Abel decidem fazer 

uma oferta a Deus. Com inveja, Caim tem uma atitude cruel e é amaldiçoado. 

Adão e Eva recebem uma benção. Eva dá à luz outro fi lho e o chama de Sete.

Encontre a 
motivação que 
precisa dentro do seu 
coração! 

Você é forte e será 
sempre capaz de lutar 
pelo que acredita, 
de vencer todos os 
desafios que a vida 
lhe propuser.

 Lute com 
esperança, com 
força e coragem para 
conquistar mais uma 
vitória na sua vida! 

Erga sua cabeça e 
agradeça a chance 

MOMENTO
especial

A MOTIVAÇÃO ESTÁ NO SEU CORAÇÃO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje que a  vida de vocês seja re-

pleta de emoções, alegrias e conquistas. Feliz aniversário!

“ Os sonhos servem para abrir o 
caminho e mostrar a direção.”

 cultura@jornaldat.com.br

de estar aqui e poder 
continuar a escrever 
sua história.
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 - PROCESSO Nº 201.184/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de placas de sinalização de trânsito.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. 
As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 07 de dezembro de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. Mogi das Cruzes, 23 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - 

Diretor Geral.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064-3/2021 - PROCESSO Nº 201.174/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio.

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do 
Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido 
à necessidade de alterações no edital, fica suspensa “sine die” a sessão de abertura 
das propostas, cuja data estava marcada para o dia 23 de novembro de 2021, às 
08h01min. Mogi das Cruzes, em 22 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COS-

TA - Diretor Geral.

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021 - PROCESSO Nº: 201.184/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cabos elétricos.
Devido a necessidade de correções no edital, essa Autarquia comunica que fica RE-
DESIGNADA para até o dia 10 de dezembro de 2021 às 08h00min a data de rece-
bimento das Propostas, que inicialmente estava marcada para o dia 02 de dezembro 
de 2021, EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO, no endereço http://
www.bbmnetlicitacoes.com.br/. O Edital passará a ser identificado pelo nº 068-
2/2021 e poderá ser examinado e adquirido, juntamente com seus anexos, no site da 
Prefeitura http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao. Mogi das Cruzes, em 23 de 

novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral do Semae.  

REPÚBLICA FEDERATIVA                   
DO BRASIL 

 

 

REGISTRO DE IMÓVEIS POÁ 
 

CNPJ:11.385.345/0001-27 – Oficial Delegado: Donizete Rodrigues   
Substitutas Designadas: Jânia Ap. Pereira Rodrigues / Débora Márcia A. S. Peres 

Av. Vital Brasil, 553 - Vila Laura - Poá-SP – CEP: 08557-000   
Tel. (011)4636-0600 / 4638-5408 

 
 
 

EDITAL - USUCAPIÃO ADMINISTRATIVO 
 
Donizete Rodrigues, Oficial Delegado do Cartório de Registro de Imóveis de Poá, 
Estado de São Paulo, instalado no Município de Poá, na Avenida Vital Brasil, nº 553, 
Vila Laura. 
 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que em 29/09/2021, foi prenotado sob nº 223.784, nesta Serventia Imobiliária, 
requerimento de USUCAPIÃO ORDINARIO previsto no artigo 1.242 do C.C.B, 
firmado por KHALIL EMPREENDIMENTOS IMIOBILIARIOS LTDA, CNPJ/MF nº 
21.028.777/0001-34, com sede á Rua Arnaldo João, nº 131, Vila Granada, no 
Município de São Paulo-SP, representada por YOUSSEF HUSSEIN KHALIL, RNE nº 
V1399934-0, CPF/MF nº 621.584.908-10, tendo por objeto o imóvel situado na Rua 
Portugal, nº 124 e 124 Fundos, designado Lote 32, da quadra 05, da Vila Varela, 
neste Município de Poá, com a área de 500,00m² e área construída de 256,71m², 
transcrito sob nºs 36.615, 36.616, 36.617 e 46.481, no 1º R.I. de Mogi das Cruzes, 
em nome de ALVARO MAURICIO VARELLA e sua MULHER DORINA BONIOTI 
VARELLA, ORLANDO MAURICIO VARELLA, ARMANDO MAURICIO VARELLA e 
sua MULHER HELENA DOS SANTOS VARELLA, figurando como confrontantes 
tabulares ALVARO MAURICIO VARELLA e sua MULHER DORINA BONIOTI 
VARELLA, ORLANDO MAURICIO VARELLA, ARMANDO MAURICIO VARELLA e 
sua MULHER HELENA DOS SANTOS VARELLA, SINVALDO ALMEIDA FRANÇA, 
MARINA ALBINO FRANÇA, e como ocupantes PAULO CESAR FINAMOR 
RODRIGUES e LUCILENE DONISETE NOGUEIRA,  cujo tempo de posse da 
requerente é de mais de 57 anos e para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, e estes não venham alegar ignorância, mandei expedir o presente 
EDITAL, nos termos do que dispõe o art. 216-A, § 4º, da Lei nº 6.015/73 e art. 16 do 
Provimento nº 65, de 14/12/2017, da Corregedoria Nacional de Justiça, que será 
publicado e afixado na forma da Lei, ficando reservado aos interessados, em caso 
de eventuais impugnações ao aludido pedido, o direito de no prazo de 15 (quinze) 
dias, subseqüentes a data da publicação, apresentar manifestação a este Oficial de 
Registro de Imóveis de Poá, situado na avenida Vital Brasil, nº 553, Vila Laura, 
Município de Poá-SP. Advertimos que, a não apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste edital, implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial 
da usucapião em questão, Poá, 19 de novembro de 2021. 

 

Re 

 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
 (PROCESSO   Nº. 121/2021 -  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021- PP –   
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Mesa Diretiva da Câmara Municipal de 
Suzano HOMOLOGOU o julgamento do certame realizado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
004/2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada para fornecimento de vales transportes 
destinados aos servidores da Câmara Municipal de Suzano à empresa Net Benefícios, com a menor taxa 
de administração de 3,85% TENDO HOMOLOGADO também o presente certame.  
Suzano, 19 de novembro de 2021. MESA DIRETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. 
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PAUTA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA 
24/11/2021 (QUARTA-FEIRA) - 14 HORAS  

 
ORDEM DO DIA 

 
1.  Única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 053/2021 – EXECUTIVO MUNICIPAL - Estabelece o 
Plano Plurianual do Município para o período 2022 a 2025 e define as metas e prioridades da administração 
pública municipal para o exercício de 2022. 
1 – Parecer Comissão Justiça e Redação nº 143/21 – Favorável 
2 – Parecer Comissão Pol. Urb. M. Amb. nº 023/21 – Favorável 
3 – Parecer Comissão Política Social nº 013/21 – Favorável 
4 – Parecer Comissão Economia. nº 006/21 – Favorável 
5 – Parecer Comissão Educ. Cult. Esp. Tur. nº 054/21 – Favorável 
6 – Parecer Comissão Adm. Pública nº 019/21 – Favorável 
7 – Parecer Comissão Segurança Pública nº 007/21 – Favorável 
8 – Parecer Comissão Saúde. nº 011/21 – Favorável 
9 – Parecer Comissão Proteção e Bem Estar Animal nº 006/21 – Favorável 
10 – Parecer Comissão Trânsito, Transp. Mob. Urbana nº 005/21 – Favorável 
11 – Parecer Comissão Finanças e Orçamento nº 103/21 – Favorável 
Quorum: Maioria simples 
 

VER. LEANDRO ALVES DE FARIA 
Presidente 

 
DOUGLAS FRANCISCO MARTINS DA SILVA 

Diretor Legislativo 
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JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/21 - PROCESSO Nº 20.660/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA RUA JOSÉ D CARLO, 
(TRECHO: ENTRE A RUA ANTONIO MORETTI E RUA CAPITÃO JOAQUIM DE MELLO 
FREIRE) VILA LAVÍNIA, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: RODRIGUES E ORTIZ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 403.088,83 (quatrocentos e três mil, oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Mogi das Cruzes, em 11 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169-2/2021 - PROCESSO Nº 13.392/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E 
SUPRIMENTOS VETERINÁRIOS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, 
comunica que por alterações no edital, fica REDESIGNADA para o dia 09 de dezembro 
de 2021, às 14:00 horas, a abertura das propostas em sessão pública que ocorrerá 
exclusivamente em ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.
br. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura 
(www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 23 de novembro de 2021.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

COMUNICADO DE ERRATA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2021 - PROCESSO Nº 20.648/2021 E AP.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana, comunica aos interessados, que com a publicação da Lei n° 7.721/2021, que trata da 
reorganização de órgãos da Administração Municipal, no Aviso de Licitação publicado em 18 
de novembro de 2021, onde se lê “Secretária Municipal de Transportes”, leia-se “Secretária 
Municipal de Mobilidade Urbana”.

SMMU, em 23 de novembro de 2021.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana__________________________________________________________________________

COMUNICADO DE ERRATA
EDITAL Nº 066-2/21 - PROCESSO Nº 13.382/2021 E AP. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana, comunica aos interessados, que com a publicação da Lei n° 7.721/2021, que trata 
da reorganização de órgãos da Administração Municipal, no Aviso de Licitação publicado em 
16 de novembro de 2021, onde se lê “Secretária Municipal de Trânsito”, leia-se “Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana”.

SMMU, em 23 de novembro de 2021.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana - SMIU torna público, para conhecimento das empresas interessadas, 
observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 013/21 - PROCESSO Nº 26.623/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. 
ADOLFO MARTINI, SITUADA NA RUA RÔMULO DE BRITO Nº 281, VILA INDUSTRIAL, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
FONTE CONTÁBIL: TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS – SALÁRIO EDUCAÇÃO - 
FUNDAMENTAL
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 14 horas do dia 27 de dezembro de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 14 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 23 de novembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Adjunta de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021 - PROCESSO Nº 20.184/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIVERSOS - ESTOCÁVEIS.
EMPRESAS VENCEDORAS: C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA, W&C ALIMENTOS 
EIRELI, LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, 
PILAR ALIMENTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 38.354.066,80 (trinta e oito milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, 
sessenta e seis reais e oitenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

COMUNICADO DE ERRATA
EDITAL Nº 114-2/2021 - PROCESSO Nº 18.979/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO 
COM ESPESSURA DE ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 15 KM, 
A SEREM REALIZADOS EM VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS).
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Infraestrutura 
Urbana, comunica aos interessados que por um lapso de digitação, na publicação realizada 
dia 22 de novembro de 2021, onde se lê “Secretário Municipal de Mobilidade Urbana”, leia-se 
“Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana”.

mogi das cruzes, em 23 de novembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM LOTES DESTINADOS Á PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretario Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 179/2021 - PROCESSO Nº 24.837/e2021 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS E UTENSÍLIOS (TABETE DE FIBRA 
DE VINIL, ESTRADO PLÁSTICO, DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, CAIXAS 
ORGANIZADORAS, CADEADOS) ETC
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 11:00 horas do dia 09 de 
dezembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 23 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretario Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 09/21

SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR 10 VAGAS PARA O FESTIVAL DAS 
FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE VERÃO.

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Agricultura, 
torna público que receberá propostas visando a seleção de interessados em prover 10 (DEZ) 
vagas para comercializar no Festival de Flores e Plantas Ornamentais. Os envelopes dos 
interessados contendo a “DOCUMENTAÇÃO”, serão recebidos na Secretaria de Agricultura, 
localizada no Mercado Municipal do Produtor “Minor Harada”, Avenida Prefeito Carlos Ferreira 
Lopes, nº 550 – Mogilar, Mogi das Cruzes – SP, até as 09h:30 do dia 13 de dezembro de 2021. 
A abertura dos envelopes será realizada nesta mesma data às 10h. O Edital na íntegra poderá 
ser acessado no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, www.pmmc.com.br.

Mogi das Cruzes, 17 de novembro de 2021.
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 08/21

SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR 86 VAGAS NAS FEIRAS LIVRES
Objeto de Outorga: O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário 
Municipal de Agricultura, torna público que, nos termos das disposições legais pertinentes, 
observadas as condições e exigências previstas neste Edital e seus anexos, receberá 
propostas objetivando prover 86 (oitenta e seis) espaços disponíveis nas feiras livres e 
nas modalidades: Feira Tradicional, Temática, Noturna e Varejão, para diversos ramos de 
atividade em diversos locais do Município, através de Permissão Remunerada de Uso a Título 
Precário. Os envelopes dos interessados contendo a “DOCUMENTAÇÃO”, serão recebidos 
na Secretaria de Agricultura, localizada no Mercado do Produtor “Minor Harada”, na Av. Pref. 
Carlos Ferreira Lopes 550 – Mogilar – Mogi das Cruzes – SP, até as 9h do dia 07 de janeiro de 
2022. A abertura dos envelopes será realizada nesta mesma data às 15h. O Edital na íntegra 
poderá ser acessado no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, www.pmmc.com.br.

Mogi das Cruzes, 23 de novembro de 2021.
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL Nº 24, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto nos artigos 31 e 104, 
incisos II, IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, torna público, que se encontra 
publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na Avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 277 - Centro Cívico, nesta cidade, para conhecimento dos 
interessados, contribuintes do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), a relação de 
guias de recolhimento (138), relativas aos lançamentos dos exercícios de 2018 a 2020, que 
não foram entregues em virtude de os mesmos não se encontrarem em local certo e sabido, ou 
que houve recusa do recebimento ou encontram-se inadimplentes até a presente data, ficam 
NOTIFICADOS, na forma do artigo 21, parágrafo único da Lei nº 1.961, de 7 de dezembro de 
1970 - Código Tributário Municipal, c/c parágrafo único do artigo 8º do Decreto Municipal nº 
69, de 03 de março de 1989, a comparecerem à Secretaria de Finanças – Departamento de 
Rendas Imobiliárias, no prazo de 30 (trinta) dias da data da publicação, para regularizar sua 
situação tributária. O não atendimento desta convocação no prazo mencionado implicará nas 
sanções previstas na legislação em vigor.

SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Curso de Educadores Ambientais terá hoje seu 3º módulo

Mogi - A segunda turma do Curso de Educadores Ambientais Locais, promovido 
pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, terá 
seu terceiro módulo de formação hoje. Os alunos dos bairros Barroso, Pedra Branca, 
Pindorama, Quatinga, Taiaçupeba, Taquarussu e Vargem Grande se reunirão na 
Sociedade Ambiental de Taiaçubepa (SAT), das 14 às 17 horas.

Oportunidade para pagar dívidas 
termina no dia 23 de dezembro
Resta menos de um mês para que os contribuintes regularizem a situação com pagamento parcelado e descontos 

PROGRAMA DE PARCELAMENTO

Mogi - O Programa de Par-
celamento Mogiano (PPM) 
terminará no dia 20 de de-
zembro. Resta, portanto, 
menos de 30 dias para que 
os contribuintes de Mogi 
das Cruzes que possuem 
débitos em tributos muni-
cipais, inscritos na Dívida 
Ativa, regularizem a situação 
com pagamento parcelado 
e descontos de em juros e 
multas.

Os parcelamentos possuem 
um escalonamento de descon-
to, dependendo do número 
de parcelas escolhido. Para 
quem fizer o pagamento à 
vista, por exemplo, o aba-
timento de juros e multas é 
de 100% (veja mais detalhes 
no quadro).

Em nove semanas, o PPM 
já proporcionou a efetiva-
ção de 3.776 acordos para 
regularização de dívidas tri-
butárias com a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes. O balanço 
da Secretaria Municipal de 
Finanças é do período de 
20 de setembro a 16 de no-
vembro. “Lembrando sempre 

Abatimento de juros é de 100% para moradores que efetuarem pagamento à vista

que o objetivo do programa 
não é arrecadação, mas a 
possibilidade oferecida ao 
contribuinte de regularizar 
sua situação com a Prefei-
tura”, destacou o secretário 
Ricardo Abílio.

Para aderir ao PPM, os 
contribuintes devem acessar 

o site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, onde é possível 
consultar, simular e efetivar 
o parcelamento da dívida.

Para os mogianos que 
não conseguirem realizar o 
procedimento pela internet, 
o atendimento pode ser feito 
no Pronto Atendimento ao 

Cidadão (PAC), no prédio 
sede da Prefeitura. No local, 
foram designados guichês 
exclusivos para o serviço, 
respeitando as regras de 
segurança sanitária.

Para quem escolher o 
pagamento em até seis par-
celas o desconto é de 90%, 

enquanto para o pagamento 
de 7 a 12 parcelas haverá o 
desconto de 80% nos juros 
e multas. O escalonamento 
ainda prevê desconto de 
70% em juros e multas para 
os pagamentos de 13 a 18 
parcelas, de 60% para quem 
optar por 19 a 24 parcelas e 
de 50% para que as dívidas 
sejam quitadas de 25 a 72 
parcelas.

O valor das parcelas não 
pode ser menor que 25% 
de uma Unidade Fiscal do 

Município (UFM) que, em 
2021, tem o valor de R$ 
187,51. Portanto, cada parcela 
não poderá ser inferior a R$ 
46,88. É importante lembrar 
que o cancelamento dos 
parcelamentos pelo PPM 
implicará na revogação dos 
benefícios do programa. 

Para mais informações, 
acesse: https://www.mogi-
dascruzes.sp.gov.br/servico/
todos-os-assuntos/programa-

-de-parcelamento-mogiano-
-ppm-2021

Divulgação/PMMC

Municípios recebem 
vacinas contra a Covid-19
Região - Cinco municípios 
da região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebem hoje 
um novo lote de vacinas 
Pfizer e AstraZeneca. Os 
imunizantes contra a Co-
vid-19, agora, são disponi-
bilizados pela Secretaria de 
Saúde de Estado de acordo 
com solicitação individual 
das cidades para iniciar ou 
concluir o ciclo de vacinação 
de determinados grupos.

No total, chegarão na 
região mais 32.078 vaci-
nas, sendo que a maioria 
delas, equivalente a 14.640 
doses, será utilizada como 
segunda dose para pessoas 
de 18 a 59 anos. O restante 

Pfi zer e AstraZeneca.

está dividido entre doses 
adicionais de Pfizer e do-
ses extras de AstraZeneca 
para públicos diversos. As 
doses serão entregues para 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, 
Mogi das Cruzes e Suzano.

“Entramos na reta final deste 
primeiro ciclo de vacinação 
e neste momento os muni-
cípios estão solicitando os 
imunizantes de acordo com 
a necessidade identificada 
para que possam alcançar 
100% da cobertura vacinal”, 
destacou a coordenadora da 
Câmara Técnica de Saúde, 
Adriana Martins.

De acordo com dados do 
vacinômetro do governo do 
Estado, mais de 4,5 milhões 

de doses foram aplicadas 
nos 12 municípios abrangi-
dos pelo Condemat desde 
o início da campanha de 
imunização. “Os municípios 
enfrentaram muitos desafios 
ao longo da campanha, mas 
vêm conseguindo cumprir 
a imunização na medida 
em que recebem as doses”, 
frisou Adriana.

Mortes
Os municípios da região 

do Condemat registraram 
ontem três óbitos por coro-
navírus, totalizando 5.638 
mortes desde o início da 
pandemia. 

As vítimas fatais eram 
residentes no município 
de Itaquaquecetuba.

Veja as formas de pagamento:
Pagamento à vista: 

desconto de 100% nos juros e multas.

Pagamento em até 6 parcelas: 

desconto de 90% nos juros e multas.

Pagamento de 7 a 12 parcelas: 

desconto de 80% nos juros e multas.

Pagamento de 13 a 18 parcelas: 

desconto de 70% nos juros e multas.

Pagamento de 19 a 24 parcelas: 

desconto de 60% nos juros e multas.

Pagamento de 25 a 72 parcelas: 

desconto de 50% nos juros e multas.


